
 

 

 

 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.

 (44136رقم السجل التجاري  –)تأسست في مملكة البحرين 

 

 إعالن عن العرض المعدل من قبل مقدم العرض 

% 100لالستحواذ على ما يصل إلى  الطوعي والمشروط" إف إتش"جي مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. المعدل من قبل  عرضال

ية سهًما عادأ 187,589,034مثيل ما يصل إلى "المصرف"،  التجاري ش.م.ب. للمصرف الخليجيمن األسهم العادية الصادرة والمدفوعة 

٪ من رأس المال 21.03، والتي تمثل ما يصل إلى  جي إف إتش)تشكل حقوق التصويت( ، غير مملوكة حالًيا من قبل  من المصرف

دينار  0.024بإلضافة الى ما يعادل  إتش إف جي في سهم 0.384 معدلة تعادل بنسبة بادل األسهمعن طريق ت للمصرفالصادر والمدفوع 

 التجاري ش.م.ب. المصرف الخليجيكل مساهم من مساهمي  رغبةبناًء على  التجاري الخليجي المصرف أسهم من سهم لكل بحريني

 

 بيان إخالء المسئولية

ه أي مسئولية تجا في مملكة البحرين ، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحةبورصة البحرينل أي من مصرف البحرين المركزي، ال يتحم

ن صراحًة أي مسؤولية عن أي خسارة، مهما ا يتعلق بدقته أو شموليته، ويخلوأي ضمانات فيم محتويات هذا اإلعالن، كما أنهم ال يقدمون

كانت، ناتجة عن االعتماد الكلي أو الجزئي على محتويات هذا اإلعالن. هذا اإلعالن هو للعلم فقط وال يشكل دعوًة أو عرضاً للحصول 

 اإلكتتاب في األوراق المالية لمجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.على أو شراء أو 

 

 دارةإقرار أعضاء مجلس اإل

المبينة و،  المعدلعرض العالن بإرسال مستند يقبل أعضاء مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. الصادر عنهم هذا اإل

. ويقر أعضاء مجلس عالن، مجتمعين أو منفردين، المسؤولية الكاملة عن دقة المعلومات التي يتضمنها هذا اإلعالنأسماءهم في هذا اإل

 عالنب أفضل ما لديهم من معرفة واعتقاد، والذين اتخذوا العناية المعقولة لضمان ذلك، فإن المعلومات التي يتضمنها هذا اإلاإلدارة بأنه حس

 .عالنتتوافق مع الحقائق وال يشوبها أي إغفال من شأنه أن يؤثر على أهمية وشمولية هذا اإل

 

 .ب.م.ش المالية إتش إف جيمن مجموعة  ينالصادرالعرض الطوعي والمشروط مستند و ،إخطار النية المؤكدة لتقديم العرضنشير إلى 

 .ب.م.ش التجاري الخليجي لمجلس إدارة المصرف 2021نوفمبر  4و  2021أكتوبر  14)"مقدم العرض" أو "جي إف إتش"(  في تاريخ 

 (."المصرف" )"متلقي العرض" أو
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 لالستحواذ والمشروط الطوعي" إتش إف جي. "ب.م.ش المالية إتش إف جي مجموعة من قبلالمعدلعرض ال العرض المعدل
تمثل .، ب.م.ش التجاري الخليجي للمصرف والمدفوعة الصادرة العادية األسهم من% 100 إلى يصل ما على

حالًيا من قبل  ة، غير مملوكتصويت(ال)تشكل حقوق  المصرفسهماً عادياً من  187,589,034ما يصل إلى 

٪ من رأس مال المصرف الخليجي التجاري المصدر والمدفوع ، 21.03وتمثل ما يصل إلى ، جي إف إتش

دينار  0.024بإلضافة الى ما يعادل   إتش إف جي في سهم 0.384 معدلة تعادل بنسبة عن طريق تبادل األسهم

خاضعاً المصرف وذلك مساهم في  كل رغبةبناًء على  التجاري الخليجي المصرف أسهم من سهم لكل بحريني
 "(. المعدلعرض الأو رضالع)" ، حيثما ينطبق ذلك ستيفاء أو التنازل )حسب اإلقتضاء( عن الشروطلإل
 

 ليس لدى مقدم العرض النية لتقديم عرض معدل آخر. 
 

 إرسال مستند العرض
 المعدل

 التجاري الخليجي لمجلس إدارة المصرف المعدلعرض المستند  .ب.م.ش المالية إتش إف جي ةأرسلت مجموع
 .2021نوفمبر  24وافق الم األربعاءيوم ب. .م.ش

 
 
 

 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. مقدم العرض 
 29طابق  –البرج الشرقي  –مرفأ البحرين المالي 

 الواجهة البحرية –المنامة  – 346مجمع  – 4626شارع 

 10006ص.ب. 

 مملكة البحرين –المنامة 
 8538 1753 (973)هاتف: 

 (0006 1754 (973فاكس: 

 
مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب السجل التجاري 

كشركة مساهمة بحرينية عامة، وهي مرخصة من قبل وخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي  44136رقم 

دوالر أمريكي، المتمثل  1,000,637,366.96، وتبلغ قيمة رأس مالها الصادر والمدفوع جملة إسالميكبنك 

. كما أن أسهمها مدرجة في بورصة أمريكيدوالر 0.265سهماً وتبلغ قيمة كل سهم  3,775,990,064في 

 حرين، بورصة الكويت، وسوق دبي المالي.بال
 

 .ب.م.ش التجاري المصرف الخليجي متلقي العرض
 البرج الشرقي  –البحرين المالي مرفأ 

 60002ص.ب. 

 مملكة البحرين –المنامة 
 0054 1754 (973)هاتف: 

 0017 1710 (973)فاكس: 

 
المصرف الخليجي التجاري مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بموجب السجل التجاري رقم 

دينار بحريني،  89,211,948الصادر والمدفوع كشركة مساهمة بحرينية عامة. وتبلغ قيمة رأس ماله  55133

فلس. وهو مرخص من قبل وخاضع لرقابة  100سهماً وتبلغ قيمة كل سهم  892,119,480المتمثل في 

 مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة إسالمي، كما أن أسهمه مدرجة في بورصة البحرين.
 

تفاصيل األوراق المالية 
 عرضالالتي تم تقديم 

 شأنهابالمعدل 

أسهم عادية من المصرف الخاليجي التجاري )تشكل حقوق التصويت(، غير  187,589,034 يصل إلى ما 

من رأس مال المصرف الخليجي % 21.03الى  ما يصل ثلوالتي تممملوكة حالياً من قبل جي إف إتش،  

 ري"(.فوع )"أسهم المصرف الخليجي التجاالتجاري الصادر والمد
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أسهم في مقدم العرض  سهم لكل سهم الى 0.914تم تعديله من أسهم في مقدم العرض بنسبة  مقابل العرض المعدل مقابل العرض

لكل سهم من  دينار بحريني 0.024بإلضافة الى ما يعادل   إتش إف جي في سهم 0.384 معدلة تعادل نسبةب

 أسهم المصرف الخليجي التجاري.

  

المعدل، فإنه تم إستيفاء الشرط المسبق لـ "توافر أسهم الخزينة المطلوبة للتسويه" كما كان معلناً بالنسبة للعرض  الشروط المسبقة
نوفمبر  4و مستند العرض الصادر بتاريخ  2021أكتوبر  14االصادر بتاريخ  مؤكدةعنه في إخطار النية ال

2021. 

 
 –التنازل عنها من قبل جي إف إتش  الستيفاء الشروط المسبقة اآلتية أو المعدل يخضع تنفيذ هذا العرض 

 ثالثةالغير مشروط ما لم يتم استيفاء الشروط  المعدل . ولتجنب الشك، فإنه ال يصبح العرضاالقتضاءحسب 
 :، حسب اإلقتضاءالواردة أدناه أو تنازل جي إف إتش عنها

 
 168,830,131الحصول على موافقات مساهمي المصرف الخليجي التجاري المتعلقة بما ال يقل عن  .1

% من إجمالي رأس المال الصادر 18.93سهماً من أسهم المصرف الخليجي التجاري التي تمثل 

% من 87.98للمصرف الخليجي التجاري، مما سيؤدي إلى امتالك جي إف إتش إلى ما ال يقل عن 

سهم من أسهم  784,887,418إجمالي رأس المال الصادر للمصرف الخليجي التجاري، ويمثلها 

 لمصرف الخليجي التجاري؛ا
 

 ؛المعدل جميع الموافقات التنظيمية والقانونية فيما يتعلق بالعرض الحصول على .2
 
 

أي مما يلي اعتباراً من تاريخ اإلخطار بالنية المؤكدة حتى ال يقوم المصرف الخليجي التجاري ب أن .3
 انتهاء مدة العرض:

 
 إصدار أي أسهم و/أو توزيع أرباح نقدية؛ .أ

 
إصدار أو منح أي أوراق مالية قابلة للتحويل أو خيارات أو ضمانات فيما يتعلق بأسهم  إنشاء أو .ب

 المصرف الخليجي التجاري أو السماح بإنشائها أو إصدارها أو منحها؛
 

دون الحصول  بيع أو التصرف في أو حيازة األصول بخالف ما يقتضيه السياق المعتاد لألعمال .ج
 ؛على موافقة خطية من جي إف إتش

 
إبرام عقود، بما في ذلك عقود الخدمة، بخالف ما يقتضيه السياق المعتاد لألعمال، بما في ذلك  .د

 العقود أو اإلجراءات التي قد تؤدي إلى أي التزامات طارئة؛
 

ترتيب قيام المصرف الخليجي التجاري أو أي شركة تابعة أو شقيقة له بشراء أو استرداد أي أسهم  .ه
 التجاري أو تقديم مساعدة مالية ألي عملية شراء من هذا القبيل؛في المصرف الخليجي 

 
االستحواذ على أي شركة أو شركة تضامن أو مؤسسة أعمال أو قسم منها أو الدخول في أي  .و

 مشروع مشترك أو تحالف إستراتيجي؛
 

الدخول في أي التزام أو اتفاق أو ترتيب لتولي تمويل طرف ثالث أو دين مصرفي أو أي قرض  .ز
 و دين آخر، أو تدبير أي تمويل من هذا القبيل للمصرف الخليجي التجاري؛أ
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إجراء أي تغييرات في عقد التأسيس والنظام األساسي أو طبيعة الترخيص المصرفي أو العنوان  .ح
 المسجل للمصرف الخليجي التجاري؛

 
المصرف الخليجي تعديل أو التنازل عن أو تغيير أو الموافقة على إنهاء أي عقد أو حقوق خاصة ب .ط

 التجاري بخالف ما يقتضيه السياق المعتاد لألعمال بما يتفق مع الممارسات السابقة؛
 

 إبرام أي عقد ال يدخل في السياق المعتاد لألعمال مع أي طرف ذي صلة؛ .ي
 

 الدخول في أي اتفاق رسمي أو غير رسمي، أو االلتزام بأي مما سبق على نحٍو آخر؛ أو .ك
 
 محظورة بموجب أحكام عمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ. تنفيذ أية إجراءات .ل

 
ينبغي على المساهمين و/أو المستثمرين المحتملين في المصرف الخليجي التجاري العلم بأن العرض سيكون 

صبح أو يتم االعالن بأن العرض غير الشروط، وبشرط أن ي خاضعاً الستيفاء أو التنازل )حسب اإلقتضاء( عن
جميع النواحي. وعليه فإن العرض قد يصبح أو ال يصبح غير مشروط. ولذلك يجب على المساهمين  مشروط من

و/أو المستثمرين المحتملين في المصرف الخليجي التجاري توخي الحذر عند التعامل في األوراق المالية 
يجب عليهم اتخاذه  نصح األشخاص الذين لديهم شك فيما يتعلق باإلجراء الذيلتجاري، ونللمصرف الخليجي ا

باستشارة الوسطاء المرخص لهم أو المتعاملين أو المحامين أو المحاسبين المحترفين أو المستشارين المحترفين 
 اآلخرين.

 
الجدول الزمني المتوقع 

والتواريخ  المعدل للعرض
 المهمة

 
 

لبحرين المركزي، وبالتحديد سيتم تحديدها وفقا ألنظمة مصرف االمعدل التواريخ المهمة التي تتعلق بالعرض 
ريخ باإلشارة إلى تواريخ أخرى اأحكام عمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ. وسيتم تحديد بعض هذه التو

ألنها، على سبيل المثال، مرتبطة بتاريخ نشر مجلس إدارة  المعدل ال يمكن تحديدها بتاريخ مستند العرض
فقاً ألحكام عمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ، أو ألنها لتعميم مجلس إدارة متلقي العرض و المصرف

أو التنازل عنها. وفي هذه الحالة، يتم اإلشارة لهذه المعدل  العرضتتعلق بالتاريخ الذي يتم فيه استيفاء شروط 
 التجاريالمصرف الخليجي التواريخ في الجدول أدناه بعبارة "سيتم اإلعالن عنه"، وسيتم اإلعالن لمساهمي 

 في حين تحديد هذه التواريخ وفق أنظمة مصرف البحرين المركزي.
 

ط بشروط وتاريخ العرض الطوعي المشر
 مسبقة

 2021سبتمير  15

 2021أكتوبر  14 تاريخ النية المؤكدة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لمقدم 
 العرض

 2021أكتوبر  14

 2021نوفمبر  03 األولي تاريخ آخر يوم عملي

 2021نوفمبر  04 األولي تاريخ مستند العرض

 2021نوفمبر  23 تاريخ آخر يوم عملي

 2021نوفمبر  24 المعدل تاريخ مستند العرض

آخر موعد لنشر تعميم مجلس إدارة متلقي 
 العرض

 سيتم اإلعالن عنه 

عمل ( 2سيتم اإلعالن عنه، على أن يكون قبل يومين ) آخر تاريخ للتداول

 من تاريخ افتتاح العرض.

تاريخ تعليق التداول على أسهم المصرف 
 الخليجي التجاري

( عمل من 1سيتم اإلعالن عنه، على أن يكون قبل يوم )

 تاريخ افتتاح العرض.
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 .سيتم اإلعالن عنه تاريخ افتتاح العرض

عشر سيتم اإلعالن عنه، على أن يكون اليوم الخامس  تاريخ إغالق العرض األولي
( من تاريخ افتتاح العرض، خاضع للتمديد 15التقويمي )

 ومع مراعاة تاريخ إغالق العرض النهائي.

تاريخ إغالق العرض  على أن يكونسيتم اإلعالن عنه،  تاريخ إغالق العرض النهائي
( من التاريخ 15) التقويميعشر  اليوم الخامساألولي، أو 

قد أصبح غير  المعدل عالن أن العرضاإلالذي يتم فيه 
وسيتم اإلعالن  .، أيهما أبعدمن جميع النواحي مشروط

 عنه في حال اختالفه عن تاريخ إغالق العرض األولي.

آخر موعد يمكن فيه اإلعالن عن أن العرض 
 غير مشروط بالنسبة للقبول

 2022يناير  03

سحب قبوله بعد  لقابل العرضتم اإلعالن عنه ، يحق سي تاريخ حق اإلنسحاب

إذا لم يصبح  ،من تاريخ اإلغالق األولي للعرض يوًما 14

 .النسبة للقبول بحلول ذلك التاريخالعرض غير مشروط ب
سيكون هذا الحق في االنسحاب قابالً للممارسة حتى 

لألحكام  خاضعا  تاريخ القبول غير المشروط ولكن 
 .عمليات السيطرة واالندماج واالستحواذ

 .( بعد تاريخ اإلغالق النهائي1يوم عمل واحد ) لعرضا نتائجتاريخ اإلعالن عن 

( من تاريخ 7سيتم اإلعالن عنه، خالل سبعة أيام تقويمية ) تاريخ التسوية

  .اإلغالق النهائي

اإللزامي االستحواذ 
 إدراج األسهم وإلغاء

 المحتمل

الخليجي التجاري  أسهم المصرفالمرتبطة بأو أكثر من القبول  %90 نسبة إذا حصل مقدم العرض على

، يعتزم مقدم العرض ممارسة حقه في مشروط من قبل مقدم العرضالطوعي ال المعدل الخاضعة للعرض

( 3خالل )مقدم العرض بموجب العرض  من قبل عليها يتم االستحواذ سهم التي لماألعلى  اإللزامياالستحواذ 
قانون  المنصوص عليها ضمنعلى العرض المعدل  المحددةقبول ال الحصول على نسبةأشهر من تاريخ 

من قانون الشركات  319. مع مراعاة استيفاء المتطلبات بموجب المادة اإللزاميالشركات التجارية لالستحواذ 

 يات السيطرة واالندماج واالستحواذ.عملفصل  التجارية ومتطلبات
 

التي لم يستحوذ عليها مقدم العرض بموجب  سهماألعلى  اإللزاميإذا مارس مقدم العرض حقه في االستحواذ 
كامل العرض شركة تابعة مملوكة بال متلقي، سيصبح اإللزامياالستحواذ إجراءات كمل ستاو المعدل العرض

أسهمه من بورصة إدراج إللغاء إلى مصرف البحرين المركزي  بطلب متلقي العرضلمقدم العرض وسيتقدم 
 السيطرة واالندماج واالستحواذ.يات عملفصل البحرين وفقاً لقواعد 

 

أسهم المصرف الخليجي التجاري ب المرتبطة القبولمن  %90أقل من نسبة إذا حصل مقدم العرض على 

، فقد تخضع أسهم المصرف الخليجي مشروط من قبل مقدم العرضالطوعي ال المعدل الخاضعة للعرض
مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين  من بورصة البحرين بشرط موافقة طوعي إدراج إللغاءالتجاري 

 .مساهمي المصرف الخليجي التجاريالجمعية العمومية لومجلس المصرف الخليجي التجاري و
 
 .المعدل في مستند العرضمنصوص عليها زيد من التفاصيل الم
 

االستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري سيكون بموجب عرض االستحواذ، باستخدام أسهم خزينة ال  مصادر تمويل العرض
 ج من مستند العرض 4.3.2للتقريب كما هو موضح في القسم  خاضعاً ) سهما عاديا 72,034,189تتجاوز 

  دينار بحريني. 4,502,136.82باإلضافة الى مقابل نقدي بما يعادل  (المعدل



 

6 

 

جميع الخطوات المعقولة إلقناع نفسه بتوافر موارد كافية لمقدم العرض للوفاء  اتخذ أنه كي بي إم جي يقر ر من الطرف الثالثإقرا

 بالتنفيذ الكامل للعرض وقبوله

 

األوراق ، يتم تذكير شركاء مقدم العرض بالقيود المفروضة على التعامل في TMA-2.21و TMA-2.20بموجب الفقرتين  مالحظة هامة:

 المالية للمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب. واإلفصاح عن كافة هذه المعامالت.

 

 

 مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. مجلس إدارة نيابة عن

 

 

 

----------------------------------------------- 

 السيد/ غازي الهاجري

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 

 

 وكيل االستالم
اإلصدار ووكيل مستشار تنفيذ 

 التخصيص
لمودع و ا األسهم مسجل

 المركزي لألوراق المالية

كفين تكنولوجيز )البحرين( 
 ذ.م.م

شركة البحرين للمقاصة 
 ش.م.ب )مقفلة(

شركة البحرين للمقاصة 
 ش.م.ب )مقفلة(
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